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Mobilizações em todo o Estado most ram a indignação dos servidores com a Lei 16023/ 2008
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Estudo revela
que a Justiça
do Paraná é
uma das mais
morosas
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UNIFICA LUTA E
VAI BUSCAR OS
ATRASADOS DA
URV
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pós participarem do seminário
“Valorização do 1º de Grau de
Jurisdição”, promovido pelo
Sindijus-PR e pela Assojepar, os

servidores aprovaram, em assembleia
geral, paralisações de meio período,
com início às 8h30min, a partir do dia
15 de junho, em todas as comarcas. A
mobilização faz parte de uma série de
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alações da categoria para combater a
extinção dos cargos do foro judicial, de-
cretada pela Lei 16023/08. Caso não
haja uma posição da administração até
o dia 19, as paralisações passarão a ser
o dia todo a partir de 22 de junho. A
categoria também cobrará o pagamento
dos atrasados da URV.

STJ julga nos próximos dias
licença especial dos ex-CLTs

Servidores de todo o Estado votam durante a assembleia geral no Tribunal do Júri

Sindijus-PR visitou mais de 80 comarcas Página  4

O advogado do Sindij us-PR, Ludimar Rafanhim, esteve em
Brasília no dia 8 de j unho. No Superior Tribunal de Just iça
(STJ) e conversou com o minist ro Napoleão Nunes Maia
Filho,  relator na ação em que o Sindij us-PR pede licença
especial aos ex-CLTs. No gabinete, sua assessoria informou
que, em virtude de o Sindicato ter comprovado que existem
servidores com mais de 60 anos, o processo ganhou prefe-
rência na tramitação e já está pronto para ser colocado em
pauta, o que deve ocorrer nos próximos dias. Este processo,
que é um Recurso Especial em Mandado de Segurança, vai
beneficiar somente aos filiados do Sindijus-PR.    
A orientação do Sindijus-PR é que os interessados dêem uma
forcinha ligando no gabinete do ministro e perguntem sobre o
andamento do processo. O telefone do gabinete é (061) 33197788.

|ÚLTIMA HORA|
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ontos importantes próxi-
mos da vitória. Alguns atin-
gem setores, outros, toda

a categoria. Risco de vida aos au-
xiliares administrativos, às profis-
sionais do SAI e motoristas. Preca-
tório das pensionistas. Reposição
dos 5,9% da inflação de 2008 (com
a garantia do retroativo), a incor-
poração da URV, a mudança da
data-base para 1º de maio, em
2010. Início da execução do cál-
culo dos que assinaram acordos,
a continuidade da execução dos
dois anos para aqueles que não
assinaram. Alguns exemplos de
avanços. Conquistas da categoria.
Mostram que lutar vale a pena.
Bandeiras que não foram esque-
cidas pelas duas últimas gestões
do Sindijus-PR. Direção que está
preocupada em reajustar salári-
os dos servidores, resolver o
precatório das pensionistas, lu-
tar pela incorporação da URV,

pela incorporação da gratificação
de assiduidade (R$ 100,00), pa-
trocinar ações judiciais para as
agentes de limpeza, servidores
ex-CLTs (estão fora da licença es-
pecial e dos quinquênios) e apo-
sentados do foro extrajudicial,
sem contar a ação dos 64% que
foi resgatada dos arquivos, não
pode ser acusada de comodismo.

No entanto, muitos desafios
estão no caminho. E para ajudar
a superá-los, foi realizado um se-
minário no dia 29 de maio que
apontou e aprovou mobilizações
que vão acontecer a partir do dia
15 de junho. Vai exigir a união
de todos. No foco das atenções,
a revogação da Lei 16.023/08 (que
extinguiu as carreiras no foro ju-
dicial) e o pagamento dos atra-
sados da URV. Se a primeira in-
teressa a um setor de trabalho (o
foro judicial), a outra interessa a
todos, sem distinção.

Outros assuntos estão na pau-
ta do Sindijus-PR, como os reajus-
tes dos servidores aposentados do
foro extrajudicial, que também não
receberam a implantação da URV,
nem a parcela dos atrasados. Par-
cela que também, não foi paga às
pensionistas. Da incorporação da
gratificação de assiduidade que,
além de regularizar a situação para
os servidores da ativa, vai reparar
uma injustiça com os aposentados
que nunca receberam. A gratifica-
ção para os que trabalham nos
Juizados Especiais, com o corte do
adicional noturno e com a volta
em forma de extraordinário, ain-
da é um assunto sem solução.
Bem, assim como a decantada ver-
ba indenizatória aos oficiais de jus-
tiça. O quadro mostra as importan-
tes conquistas, mas, também, os
desafios que só poderão ser supe-
rados com o envolvimento de toda
a categoria.

Unir a categoria. Vencer desafios.
Fortalecer o Sindicato Parabenizo à redação

do j ornal pelas matéri-
as publicadas, pois elas
são de grande proveito
para os funcionários da
j ust iça.  O j ornal t raz
inf ormações que nos
dei xam at ual i zados
sobre assuntos de inte-
resse da cat egor i a.
Aproveito a oportunida-
de para comuni car
aos auxiliares de cartó-
rio ou out ros servido-
res i nt eressados em
morar perto da Capital.
Sou escrivão do crime
em Colombo (comarca
da região met ropolita-
na de Curit iba) e pre-
t endo sair em l icença
por 2 anos. Procuro al-
guém que possa me
subst it uir nesse perío-
do.

Cont at os: t el . (041)
9975 4089 - 3656 1133.

EDEMIR BOZESKI

ESCRIVÃO DO CRIME

DO FORO REGIONAL

DE COLOMBO

Gost aria de agradecer
pela iniciat iva da dire-
ção do Sindij us-PR de

t ent ar levar a vacina con-
t ra a gripe para o int erior.
Est a é uma ant iga reivindi-
cação dos servidores de ou-
tras comarcas, para que be-
nef ícios oferecidos ao pes-
soal da capit al t ambém sej a
dado ao int er ior. Gost aria
t ambém de colocar uma su-
gest ão: o sindicat o poderia
pedir, não sei se na dat a-
base, que cent ros médicos
regionais sej am inst alados
pelo Tribunal . Est e é mais
uma comodidade que só em
Cur i t i ba exi st e. Quando
precisamos de at endimen-
t o grat uit o, é dif íci l enf ren-
t ar f i la nos hospit ais j á que
não podemos deixar nosso
local de t rabalho devido ao
grande volume de proces-
sos. Da mesma manei ra,
não é viável ir t oda vez à
Curi t iba para se consul t ar
no Cent ro Médico. Acredit o
que algumas comarcas de
ent rância f i nal poder iam
montar estruturas para este
t ipo de at endiment o. Assim
j á resolveria a quest ão da
vacina, pois com o cent ro
no int er ior a vacina vi r ia
di ret o para os servidores
mais dist ant es da capit al .
Sei que pedido não f áci l .
Mas cont inuo acredi t ando
nos avanços do sindicat o.
Acho que seria uma solicita-
ção que agradaria a todos os
servidores do interior.

As cartas não refletem a opinião do Sindicato.

http://www.sindijuspr.org.br
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Presidente garante
reposição desde
janeiro

TJ envia novo projeto de reajuste

As di ret oras do Sindi j us-PR
Rosana Diniz e Dulcinéia Del Rios,
integrantes da execut iva do Sin-
dicato, est ivem no dia 5, na Se-
cret aria do Tribunal de Just iça
buscando informações de como
os servidores devem proceder
para receberem o risco de vida.
Foram informados que, aqueles
que j á encaminharam o pedido,
apenas com o cient e do j uiz,
devem fazer a complementação
da sol icitação. É necessário que
venha um of ício do j uiz, pedin-
do a grat i f i cação do r isco de
vida, com base na Lei 16.008/
08, regulamentada pelo Decreto
Judiciário 560, de 29 de maio de
2009. Esse of ício deve ser enca-
minhado ao Departamento Admi-
nist rat ivo, com descrição minu-
ciosa do trabalho executado pelo
servidor, bem como informar o
número do protocolo do pedido
inicial. A menção desse protoco-
lo visa acelerar o andamento das
solicit ações j á encaminhadas.

Os servidores que pediram ao

Sindij us-PR para que efetuasse o
protocolo, mas ainda não tem co-
nhecimento desse número, devem
entrar em contato com a Jennifer,
funcionária do Sindicato, pelo te-
lefone (041) 3075-5555.

Por out ro lado, os servidores
que ainda não encaminharam pe-
dido nenhum, devem f azer o
mais breve possível . Para t irar
dúvidas ou obter outras informa-
ções, devem fazer contato com
o Sindicato.

Os servidores que est ão en-
quadrados no art igo 1º, da Lei
16.008/ 08, não precisam fazer
pedido, pois j á estão amparados
pela referida Lei.

COMBUSTÍVEL

Os of iciais de j ust iça t erão
que f icar at ent os para receber
o adicional de combust ível . Será
necessário comprovar o uso do
veículo própr io. Ist o pode ser
feit o mediant e a apresent ação
das cert idões lavradas referen-
t es aos mandados recebidos.

Sindijus-PR orienta pedidos
do risco de vida e adicional

Tribunal de Justiça enviou no
dia 5 de junho um novo projeto
de lei à Assembleia Legislativa

para repor a inflação de 2008 aos servi-
dores. A mensagem foi encaminhada em
forma de substitutivo, o que significa que
vai substituir a mensagem 247/09 que já
estava no Legislativo.

David Machado, diretor do Sindijus-
PR, esteve na Assembleia e viu o projeto.
Segundo ele, a proposta mantém a re-
posição do índice de 5,9%, pede a in-
corporação da URV aos vencimentos e a
mudança da data-base, que em 2010,
passa a ser em 1º de maio. O novo proje-
to já foi aprovado na Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Assembleia.

David adverte, no entanto, que os efei-
tos financeiros serão definidos por Decreto
Judiciário, a ser baixado pelo presidente
do TJ. Ou seja, o pagamento dos meses
retroativos não está garantido no texto do
projeto, como na mensagem anterior, mas
autoriza o presidente a fixá-los.

Entretanto, durante toda a semana, o
presidente Carlos Hoffmann, por meio
de sua assessoria, disse que a categoria
“não precisava se preocupar com as mu-
danças que seriam feitas, porque na es-
sência, a mensagem garantiria o que es-
tava no projeto 247/09”.

Na sessão extraordinária do Órgão Es-
pecial do TJ, ocorrida na manhã do
dia 5, Hoffmann afirmou aos desembar-
gadores que a data base dos servidores é
1º de janeiro e, portanto, os efeitos finan-
ceiros seriam fixados a partir dessa data. 

CONTATOS NA ASSEMBLEIA 

A direção do Sindijus-PR, após acom-

panhar a sessão do Órgão Especial, ini-
ciou contatos com deputados na Assem-
bleia Legislativa para que a mensagem
tenha andamento rápido. “O primeiro
passo é passar pelas comissões” (Consti-
tuição e Justiça e Finanças), afirmou
David Machado. Em seguida, ser votada
em plenário e só depois ser encaminha-
da ao governador do Estado.

POR QUE O TJ MANDOU OUTRO

PROJETO? 
O primeiro projeto foi enviado à

Assembleia Legislativa no dia 25 de maio.
Sua aprovação no Órgão Especial do TJ
aconteceu no dia 22 de maio. No dia 27 já
tinha sido aprovado nas duas comissões.
No dia 1º de junho estava na pauta para
ser votado no plenário do Legislativo,
quando foi retirado de pauta por duas
sessões, a pedido do deputado Alexan-
dre Cury, que informou que o TJ iria
substituir a mensagem por outra.

A razão não chegou a ser explicada pela
administração do Tribunal de Justiça, mas
o fato é que houve alteração na data de
quando seriam os efeitos financeiros. A
mensagem anterior dizia que os efeitos
financeiros seriam a partir do dia 1º de
janeiro de 2009 e na atual diz: a lei entra
em vigor na data da publicação, com efei-
tos financeiros fixados por decreto
judiciário. David lembra que o levanta-
mento das nossas perdas é de janeiro a
dezembro de 2008, portanto, tem que ter
efeitos financeiros a partir do dia 1º de
janeiro, conforme constava no projeto
anterior. Porém, no ano que vem, a data-
base passa a ser no dia 1º de maio, confor-
me proposta aprovada pela categoria.

PENSIONISTAS E ACORDOS

Nova proposta do Tribunal j á foi aprovada na CCJ

Cálculos estão prontos
O presidente Carlos Hoffmann deve receber nos próximos dias os cálculos do

precatório das pensionistas e também daqueles que assinaram os acordos. Em segui-
da, o TJ deve entregar ao Sindijus-PR para que seja iníciada às execuções. “A conclu-
são do cálculo do precatório das pensionistas é mais uma vitória da categoria. Este era
um compromisso da atual gestão do Sindicato conseguir os cálculos e dar andamento
imediato a execução”, diz José Roberto Pereira, coordenador-geral do Sindijus-PR.
Quanto aos cálculos dos servidores que assinaram os acordos, assim que as informa-
ções chegarem, o Sindicato entrará com o pedido de execução na 3ª Vara da Fazen-
da. O Sindicato também poderá informar aos interessados os valores dos créditos.

 

NÃO ASSINARAM OS ACORDOS
O Estado do Paraná foi citado na execução dos servidores que não assinaram os

acordos na ação dos 53,06%. O Sindijus-PR tinha pedido e reiterado à administração
do TJ o pagamento administrativo dos dois anos (de 2000 a 2002), mas todos os
pedidos foram indeferidos. Segundo informações, a procuradoria do Estado está
buscando dados junto ao Tribunal a respeito dos índices de reajustes dos servidores
no período. Isso facilitaria o trabalho do Estado na conferência dos cálculos, fazendo
com que o processo retorna a 3ª Vara para execução e expedição do precatório.
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CONVOCAÇÃO

“ Pé na Estrada” visitou mais de 80 comarcas
trouxe grande número de servidores para o seminário

Outro ponto forte das visitas foi a filiação. Diversos servidores entregaram fichas aos diretores do Sindijus-PR

e norte a sul, das 156 comarcas do Paraná, mais
de 80 tiveram a visita de diretores dos Sindijus-
PR em maio. A mobilização resultou no com-

parecimento de grande número de servidores, de to-
das as regiões do Estado, no seminário Valorização da
Justiça de 1º Grau, que aconteceu no dia 29 de maio
em Curitiba.

A vinda dos trabalhadores mostra a indignação da cate-
goria com a lei 16023/08 que extinguiu as carreiras do foro
judicial. Para combater, os servidores aprovaram paralisa-
ções a partir do dia 15 de junho (ver matéria na página 5)

Além da convocação para o seminário, os diretores
conversavam com os trabalhadores sobre as questões da
categoria e verificavam as condições de trabalho. “Foi
uma grande mobilização. Esta é a política do Sindijus-
PR: estar perto da sua base”, destaca o diretor David
Machado.

Outro ponto forte das visitas foi a filiação de servi-
dores. David ressalta que muitas fichas foram entregues
aos representantes da categoria. “Isso mostra que estamos
no caminho certo. Os avanços que tivemos refletem no
fortalecimento do Sindicato”, diz.SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

RIO NEGRO

MARINGÁ

CORNÉLIO PROCÓPIO PARANAGUÁ PALMAS

CAPANEMASERTANÓPOLIS

UNIÃO DA VITÓRIA

LAPA
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CONDIÇÕES DE TRABALHO EM MARINGÁ
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PARALISAÇÕES estão programadas para às 8h30min

A mobilização faz parte de uma série de ações da categoria para
combater a ext inção dos cargos do foro j udicial
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Tribunal do Júri lotado para acompanhar as discussões da categoria

Servidores iniciam
paralisações dia 15

pós participarem do se-
minário “Valorização do
1º de Grau de Jurisdi-

ção”, promovido pelo Sindijus-PR
e pela Assojepar, os servidores
aprovaram, em assembleia geral,
paralisações de meio período,
com início às 8h30min, a partir
do dia 15 de junho, em todas as
comarcas. A mobilização faz par-
te de uma série de ações da ca-
tegoria para combater a extinção
dos cargos do foro judicial, de-
cretada pela Lei 16023/08. Caso
não haja uma posição da admi-
nistração até o dia 19, as parali-
sações passarão a ser o dia todo a
partir de 22 de junho. As parali-
sações também cobrarão o paga-
mento dos atrasados da URV.

“Os servidores não aceitarão
a perda de direitos. Queremos

que o Tribunal de Justiça reveja
os itens da lei para que ninguém
seja prejudicado”, resume o co-
ordenador-geral do Sindijus-PR,
José Roberto Pereira.

A participação maciça dos
servidores, que lotaram o ple-
nário do Tribunal do Júri de
Curitiba, revela a indignação
com a lei, aprovada na madru-
gada do último dia de sessão da
Assembleia Legislativa de 2008.
A categoria questiona até hoje
qual o interesse do TJ em apro-
var uma lei tão rapidamente e
na calada da noite. Se for para
cumprir a decisão do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), para
estatizar os cartórios, os respon-
sáveis pela elaboração da pro-
posta não levaram em conside-
ração os anos de trabalho de cer-

ca de 1500 servidores do 1º
Grau. “O problema esta aí. Da
noite para o dia, a categoria per-
deu o direito de elevação de
níveis e progressão na carreira”,
conta José Roberto.

Para ampliar a luta pela re-
vogação da lei, outras delibe-
rações foram definidas pela
assembleia: Pedido ao TJ de es-
clarecimento quanto a interpre-
tação da administração em al-
guns pontos das leis 16023 e
16024; Pedido de providências
ao CNJ, ou esclarecimento so-
bre as leis; e comunicar ao pre-
sidente do TJ que os oficiais de
justiça não vão cumprir manda-
dos nos juizados especiais a
partir do dia 15, caso não seja
rediscutida a regulamentação
da gratificação extraordinária.

As agent es de l impeza dos Juizados Especiais de
Maringá escreveram à direção do Sindi j us-PR di-
zendo-se mais t ranqüilas em relação aos proble-
mas que viviam em seus locais de t rabalho. O al ívio
se deu em virt ude de que, no dia 8  de maio, o
serviço de l impeza nos Juizados de Mar ingá foi
t erceir izado. Elas informam que foram cont rat a-
das funcionárias para aj udá-las nas t arefas e as-
sim, se dizem mais al iviadas e que j á podem pedir
l icença especial a que t em direit o e t ambém, cui-
dar melhor da saúde, adiado por alguns anos. Elas
dizem que receberam parabéns de colegas de t ra-
balho e muit as elogiaram a coragem de denunciar
as condições de t rabalho a que est avam submet i-
das. Na edição do j ornal Consciência e Lut a do
mês de março elas denunciaram as péssimas con-
di ções de t r abal ho nos Jui zados de Mar i ngá.
Chegaram a pedir socorro em virt ude do excesso
de t rabalho a ser execut ado por,  apenas, duas
servidoras.

AÇÃO DOS 64%

Dest a vez f oi o Dr. Ludimar Raf anhin que f oi a
Brasíl ia e aproveit ou para ir  ao Supremo Tribunal
Federal (STF) colher informações e fazer cont at os
sobre o andament o da ação dos 64%.  Por out ro lado, 
Daniel Godoy Júnior, cont inua em cont at o com o

gabinet e do minist ro Marco Aurél io Mel lo, um dos
component es da 1ª Turma do STF, que deve j ulgar
o recurso do Sindicat o cont ra decisão da Minist ra
Cármen Lúcia, relatora no processo. Segundo Godoy,
t emos int eresse em f alar com o minist ro Marco
Aurél io porque ele é um dos mais ant igos do Tribu-
nal e j á  par t i ci pou de  j ul gament o em que o
Sindij us-PR era part e e a mat éria anal isada igual à
quest ão que envolve a ação dos 64%.
O primeiro cont at o com a assessoria de Marco Au-
rél io ocorreu quando Godoy e Mário Cândido de
Ol iveira, secret ário geral do Sindi j us-PR, est ive-
ram em Brasíl ia. Na oport unidade se reuniram com
a minist ra Carmem Lúcia, a quem deixaram vários
document os relacionados ao assunt o. Naquela dat a,
Már io Cândido e Daniel , t ambém prot ocolaram
Agravo Regiment al (recurso que pede que a deci-
são da minist ra sej a anal isada pelos componentes da
1ª Turma do STF), assunt o que t ambém foi abor-
dado com Carmem Lúcia. Daniel conclui dizendo
que, ao ser conf irmada a audiência com Marco Au-
rél i o, represent ant es do Sindi j us-PR vol t am a
Brasíl ia fazer cont at os com t odos minist ros que in-
t egram a 1ª Turma. Deverão ent regar memoriais
sobre os principais pont os do agravo.
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SEM RESPOSTA sobre o pagamento

REAJUSTE DOS MINISTROS DO STF

IMPORTANTE

pesar de estar confirmada a divulgação dos va-
lores dos atrasados da URV nos contracheques
de junho, a categoria quer a definição de um

calendário de pagamento da verba indenizatória. A ad-
ministração do Tribunal de Justiça se comprometeu a
apresentar uma proposta de pagamento, mas a
demora por essa oficialização alimenta boatos de toda
espécie. Assim, a campanha pela revogação da Lei
16.023/08, também vai envolver toda a categoria pelo
pagamento dos atrasados da URV, afirma José Roberto
Pereira, coordenador geral do Sindijus-PR. Ele
lembra que em 1998, quando a magistratura recebeu a
implantação da URV, já foi informada do montante dos
atrasados e como eles seriam pagos. Os servidores pe-
dem igual tratamento, completa José Roberto.

Com a campanha pela revogação da Lei 16023/2008,
que extinguiu as carreiras do foro judicial, a categoria
aprovou também a união de todos os servido-
res em busca do pagamento dos atrasados da URV. “No
ano passado as mobilizações conquistaram a implanta-
ção do índice de 11,98% e o reconhecimento dos atra-
sados. Nas viagens que a direção realizou pelo Estado
(quando visitou em torno de cem comarcas) sentiu que a
disposição de luta da categoria continua a mesma”,
destaca José Roberto.

As informações que o Sindijus-PR recebe do DIEESE
(Departamento que assessora as entidades sindicais) dão
conta de que a arrecadação do Paraná está em cresci-
mento e que já é possível estabelecer um cronograma
de pagamento dos atrasados da URV, afirma José
Roberto, lembrando que em 2008 o Tribunal implan-
tou o índice integral, mas não definiu o pagamento
dos atrasados.

5 OU 13 ANOS

A categoria está convencida de que tem direito a
receber os atrasados desde a conversão da moeda em
1994. O convencimento vem de que os pronunciamen-
tos dos Tribunais de Justiça e de Contas ligaram o di-
reito à URV à conversão da moeda em 94 e mais, a
magistratura quando pede diferenças de atrasados,
nunca se fala em prescrição de qualquer período, as-
sim, pelo princípio da igualdade, os servidores espe-

Categoria unifica luta e vai em
busca dos atrasados da URV
Mobilizações exigem, além da revogação da Lei 16023/08, o pagamento
de verba indenizat ória

ram que o Tribunal de Justiça unifique os tratamentos
e informe os valores atrasados desde 1994.

José Roberto lembra que o direito aos atrasados da
URV, desde a conversão da moeda, ficou claro quando
o Tribunal de Contas analisou a consulta formulada
pelo Tribunal de Justiça sobre a implantação dos
11,98%. Naquela oportunidade o TC reconheceu que
se referia a verbas indenizatórias. Assim, o Sindijus-PR
entende que o TJ deve aos servidores os valores desde
a mudança da moeda, em 1994, quando ocorreu a de-
fasagem. “A questão da prescrição não se aplica quan-
do se trata de indenização”, explica José Roberto,
enfatizando que devem ser informados os 13 anos de-
vidos, já que foi feito o pagamento da primeira parce-
la, em dezembro do ano passado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar ação
sobre pagamento de URV aos servidores do Judiciário
de Mato Grosso do Sul, já decidiu que “o reconheci-
mento administrativo implica na renuncia tácita da pres-
crição”, ou seja, o TJ tem que pagar os atrasados desde
1994.

Força dos trabalhadores já garantiu os 11,98%

O Sindi j us-PR informa que dest e 1972,  é
est ipulante da apólice colet iva de seguros
de vida junto a Bradesco Vida e Previdência
(sucessora da União de Seguros), códigos
301, 313, e 338, da folha de pagamento.
A administ ração dessa apólice é da Proj e-
ção Corretora de Seguros.
Durante o ano de 2009, o angariador (ven-
dedor / renovador )  dessa apól i ce est á
visitando todas as comarcas.
Assim,  solicitamos a t odos os funcionários
que, na medi da do possível , ouçam
com atenção ao referido prof issional, pois
t rata-se de apólice com boas condições e
garant ida por uma das maiores companhias
de Seguros do País. 

Ident if icação do prof issional
Sr. Ailson Mart ins da Silva
Corretora:
Proj eção Corretora de Seguros Ltda
Rua Júlio Perneta, 200 – Mercês – Curit iba-
PR
Fone: (41) 3336-3717 Fax: (41) 3336-5114
vidaprojecao@bighost.com.br

A aprovação dos proj etos que aumentam o
salário dos ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e o do procurador-geral da Repú-
blica, à espera de votação pela Câmara, vai
elevar os gastos públicos em pelo menos R$
156,2 milhões por ano. Esse impacto foi cal-
culado pelo Judiciário com base no reajuste
dos atuais R$ 24.500 para R$ 25.725, previs-
to para valer a part ir de 1º de j aneiro de
2007. Como o projeto ainda não foi votado,
a proposta em discussão eleva ainda mais o
valor do salário, para R$ 27.716, com impac-
to ainda maior. O aumento do STF beneficia
5.459 minist ros, j uízes e desembargadores,
provocando impacto nos cofres públicos de
R$ 105,4 milhões. O aumento do salário do
procurador-geral da República beneficia 2.878
procuradores e subprocuradores do Ministé-
rio Público Federal e do Distrito Federal, com
impacto de R$ 50,8 milhões.
Esses proj etos dividem os part idos na Câ-
mara, o que i mpede sua ent rada em
pauta. Out ro obstáculo é que muitos depu-
tados só aceit am votar o reaj uste para o
Judiciário quando seus salários, hoj e em R$
16.512 mensais, forem equiparados aos dos
minist ros do STF. (Fonte: Gazeta do Povo,
08/ 06/ 09).
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MELHORAR O ATENDIMENTO Estado caminha na direção inversa

Justiça do Paraná é uma das mais
congestionadas, revela CNJ

onforme dados do estudo Justiça
em Números, realizada pelo Con-
selho Nacional de Justiça, o Poder

Judiciário paranaense é um dos mais con-
gestionados e morosos do País. Com as pra-
teleiras cheias de processos aguardando
julgamento. Segundo dados do CNJ, em
2008 no Paraná não foram julgados 85,6%
das ações. “A pesquisa não deixa dúvida, a
Justiça realmente é morosa. O primeiro
grau, que é a porta de entrada da Justiça,
está sobrecarregado de processos. O que
falta? Investimento? Mais juízes? Cartórios
estatizados? Mais servidores?”, questiona
o coordenador-geral do Sindijus-PR, José
Roberto Pereira.

A própria pesquisa já dá essas respos-
tas. O Estado é o que menos investe no
judiciário, 0,43% do Produto Interno Bru-
to (PIB). O número de magistrados por
100 mil habitantes o Paraná ocupa o 12º
lugar no ranking nacional. Quanto ao nú-
mero de processos por juiz, no 1º Grau,
sobe para a quarta colocação. Quer dizer
que a situação não está tão ruim. Além
disso, a estatização dos cartórios é vista
como uma possível solução para essa
questão. “Porém passa pela estrutura,
melhoria nas condições de trabalho e o
calcanhar de Aquiles da administração,
que é a contratação de servidores”, des-
taca José Roberto. Este ponto é exausti-

vamente cobrado pelo Sindijus-PR. No
entanto, parece que o TJ está na contra-
mão da questão. No final do ano passa-
do, extinguiu os cargos do 1º Grau de
Jurisdição. Acabou com as carreiras dos
sobrecarregados trabalhadores do foro ju-
dicial. Criou apenas dois novos cargos,
analista e técnico judiciário. Salários
menores. Não existe previsão de carrei-
ras para os possíveis novos contratados.
Não terão segurança no trabalho. Vive-
rão a mercê de gratificações que não in-
corporam os salários.

O futuro do Judiciário paranaense é
pouco promissor. Quando tudo aponta
para aumentar o investimento no primei-
ro grau de jurisdição, no Paraná navega-
mos em outra direção.

A porta de entrada do cidadão ao Ju-
diciário, para fazer valer seus direitos está
sucateada. Essa é a realidade. Realidade
que os servidores, representados pelo
Sindijus-PR não aceitam. O Seminário e
Assembleia geral realizados no dia 29 de
maio, deliberaram que a categoria não
aceita a extinção dos cargos. Está mobili-
zada para pedir a revogação da lei 16023/
08. “Estamos lutando pela valorização do
servidor do primeiro grau de jurisdição.
Investir no foro judicial é a forma
de termos uma Justiça ágil e de qualida-
de. Vamos à luta”, convoca José Roberto.

“ É preciso aumentar o fundo
público para que tenhamos um
Estado que atenda aos brasilei-
ros” , disse o economista Marcio
Pochmann, presidente do Inst i-
tuto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), em palest ra no co-
meço do mês em Curit iba.

Antes que a platéia retrucasse
que a carga t ributária brasileira
é tão alta quanto a de países de-
senvolvidos, ele adicionou que, dos
35% em impostos brutos recolhi-
dos pelo Fisco, apenas 15% são
efet ivamente repassados aos Po-
der Execut ivo de municípios, es-
tados e União. “ O resto é direci-
onado para isenções, e para pa-
gament o da dívida” , disse.

Defensor de uma t ribut ação
maior sobre renda e pat rimônio,
Pochmann est eve ont em em
Curit iba em um debate sobre os
desafios do Brasil diante da crise
mundial.

Ao lado do deputado federal
paranaense, Dr. Rosinha, ele cri-
t icou desde os “ padrões de con-
sumo incompat íveis com a reali-
dade do Brasil ” at é a fal t a de
at itude dos organismos interna-
cionais para l idar com o crash
econômico. “ Onde está o Banco
Mundial, ou o Fundo Monetário
Internacional, nesse período de
crise? A ONU foi incapaz de cha-
mar uma reunião dos países para

Marcio Pochmann afirma que não
se democratizou a propriedade e
a renda no Brasil

t ratar do assunto” , disse, para
em seguida lembrar que o G20
– o grupo das 20 principais eco-
nomias do mundo – f ez uma
reunião que ganhou destaque na
imprensa mundial. “O problema
é que o G20 não t em carát er
institucional, ele representa go-
vernos com int eresses em co-
mum” , at acou.

“ Vivemos uma época em que
os países não t êm empresas.
Pelo contrário, as empresas têm
países” , disse, cit ando que as
500 maiores corporações do
mundo detêm 48% do Produt o
Interno Bruto (PIB) mundial.

“ O futuro que essas empre-
sas proj etam é o de cont inui-
dade no poder, e mudar esse
futuro será dif ícil” , af irmou. A
saída para o Brasi l perant e a
crise, de acordo com Pochmann,
é olhar a crise como oportuni-
dade para criar uma “ maioria
política” que possa mudar o sis-
t ema que vigora at ualment e.
Ent re as prioridades est ão as
“ reformas necessárias do capi-
talismo” , dando ênfase à refor-
ma agrária e à reforma t ribu-
t ária.

“ Até hoj e não se conseguiu
democrat izar a propriedade e a
renda. Sem mudar o per f i l
dist ribut ivo, o Est ado não vai
para a frente” , completou.

CRISE
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SEM

Atendimento e falta de servidores
emperram o trabalho em Palotina

estrutura, servidores se desdobram para dar conta do serviço

er que analisar processos
e atender o público é a
grande dificuldade dos

trabalhadores da comarca de
Palotina. Sem estrutura para me-
lhorar o serviço, os servidores se
desdobram para dar conta do tra-
balho.

Segundo a escrivã criminal,
Maria Lúcia Freitas de Oliveira,
o atendimento ao público é cen-
tralizado e dentro do cartório.
“Temos que deixar o trabalho de
lado para atender as pessoas que
vêm em busca de outras infor-
mações”, revela, lembrando não
serem raros os maus tratos devi-
do à demora no atendimento.

Para a escrivã a solução seria
contratação de funcionários para
filtrar o atendimento. “Muitas ve-
zes as solicitações não dizem res-
peito ao cartório. Perdemos mui-
to tempo com isso”, diz Maria Lú-
cia. Não há telefonista para aten-
der as ligações, a escrivã, os dois
estagiários e o auxiliar administra-

tivo se dividem no atendimento.
Problemas encontrados em

outras comarcas também existem
em Palotina. Maria Lúcia, além
da Vara Criminal, é responsável
pelas varas da Família,  Infância
e Juventude, Juizado Especial
Criminal, além de coordenar o
Fundo Rotativo e a direção do

Fórum. “Já solicitei a substitui-
ção do fundo. Não consigo mais
atender tudo ao mesmo tem-
po”, diz Maria Lúcia.

Para manter o trabalho em dia,
os servidores, muitas vezes, tra-
balham além do horário. “Com o
Fórum fechado podemos nos con-
centrar nos processos”, conta.

Outro problema, que a escri-
vã enfrenta é quanto ao arquivo
de processos. A sala destinada a
essa finalidade já está lotada e não
tenho aonde guardar as mais de
1.500 ações mensais. Como nas
demais cidades, os processos cer-
tamente ficarão sobre as mesas, no
chão ou até no banheiro.  

A solução seria contratação de funcionários para filtrar o atendimento. Muitas vezes as
solicitações não dizem respeito ao cartório

Em maio, a Federação Nacional dos Servidores da
Just iça (Fenaj ud) ent regou a minut a da propost a de
emenda const itucional  (PEC) 190/ 07 ao presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Cézar Brit to, em Brasíl ia (DF). Essa PEC inst itui
o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário (com uni-
f icação de carreiras e salários). Brit to teria af irmado
apoiar a proposta, comprometendo-se a encaminhá-la
à Comissão de Just iça  da Ordem.

De acordo com informações da Fenaj ud, ao oferecer
certas garant ias à magist ratura, Ministério Público e Ad-
vocacia, a Const ituição Federal pecou. Isso porque não dá
tratamento similar ao corpo-geral dos servidores públicos.
A maior falha da Carta, no que se refere ao funcionalis-

mo, está na ausência da garant ia de inamovibilidade e
ao exercício do direito de greve. A Federação também
informa que Cézar Brit to reconhece a importância do
tema t ratado na PEC. Ele teria declarado que o Poder
Judiciário “ não respeita  os seus servidores, responsáveis
diretos pela realização da j ust iça em sua inteireza” .

Para Brit t o, o Judiciário só pode ser considerado
forte se t rabalhar no seu conj unto est rutural e de pes-
soal, com a valorização das pessoas que o fazem acon-
tecer, ressaltando a importância do concurso público,
destacando a necessidade de boa remuneração “ capaz
de incent ivar o servidor para que ele não assuma o
cargo pensando em adquirir experiência para out ros
concursos, numa espécie de ‘ cargo de passagem’ ” .

11 de junho

As mobilizações em de-
fesa do pet róleo do e
para o povo brasileiro
cont inuam. Novas mani-
festações ocorrerão em
Brasíl ia e em Manaus.
Para o ato na Capital Fe-
deral, a meta é a mobi-
lização de 300 dirigen-
tes sindicais para uma
ocupação pacíf ica do
Congresso Nacional.
No Paraná, representan-
tes de ent idades sindi-
cais, partidos políticos e
organizações ligadas ao
movimento social reali-
zaram a atividade no dia
2 (foto acima).

4 de julho

15 de junho

Servidores do Judiciário
iniciam paralisações de
meio período, durante
uma semana, para com-
bat er a ext inção dos
cargos do foro j udicial
e pedir o pagament o
dos at rasados da URV.
Caso não haj a resposta
do Tribunal de Justiça so-
bre a questão, a part ir
do dia 22 de j unho, a
mobilização serão inten-
sificada com paralisação
de 24 horas, t ambém
durante uma semana.

O Sindicat o dos Servi-
dores Muni ci pai s de
Curit iba realiza eleição
da nova di ret or ia. O
processo eleitoral acon-
tece no dia 5.
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